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1. Fel a hegyekbe hegyi Bátyóhoz
Maienfeldtől, a festői fekvésű, régi falucskától kis ösvény vezet az árnyas zöld réteken át a hegyek 

lábáig, melyek magaslataikból szigorúan néznek le az alattuk meghúzódó völgyre. Amint felfelé hala-
dunk az ösvényen, egyre vadabbá válik a táj, és az ember egyszer csak belélegezheti a dús, rövid szárú 
füvek és a hegyvidéken termő növények kellemesen áradó illatát. Az út meredek, és a közvetlenül 
fölöttünk tornyosuló csúcshoz vezet.

Egy napfényes júniusi reggelen két alak kapaszkodott felfelé a szűk hegyi ösvényen. Egyikük egy 
magas, vékonynak tűnő lány, aki kézen fogva vezette a másikat, egy apró gyermeket. A kicsi arcocskái 
úgy kipirultak, hogy napbarnított bőre bíborszínűvé változott. Nem is csoda, hisz a meleg júniusi nap 
ellenére úgy fel volt öltöztetve, mintha a legkeményebb fagyoktól akarták volna megvédeni. Nem tűnt 
ötévesnél többnek, de hogy valójában mekkora, azt nem lehetett pontosan tudni, mert két vagy talán 
három réteg öltözék is volt rajta, és ezeken kívül még egy vastag, vörös gyapjúkendővel is körbeteker-
ték, így aztán teljesen alaktalannak látszott szegényke.

A magas lány és a kicsi gyermek már egy jó órája elhagyhatta a völgyet, amikor a Dörfli nevű fa-
lucskához értek, mely félúton található a csúcs felé vezető ösvényen. Mindenki üdvözölte itt őket, ki 
az ablakból köszönt rájuk, ki meg a nyitott ajtóból vagy éppen az útról. A magas lánynak szülőfaluja 
volt ez a település, így mindenki ismerte őt. Mégsem állt meg az üdvözlésekre és a kérdésekre válaszol-
ni, csak haladt előre a maga útján, amíg el nem érte a falucska szétszórt házai közül az utolsót. Itt egy 
hang szólt hozzá az ajtóból:

– Várj egy percet, Dete! Ha tovább mentek fölfelé, én is veletek tartok!
A Detének szólított magas lány megállt, a kicsi gyermek pedig azonnal elengedte a kezét, és leült 

a földre.
– Fáradt vagy, Heidi? – kérdezte tőle a nagylány.
– Nem, csak melegem van – válaszolta a gyermek.
– Nemsokára fölérünk a csúcsra. Csak egy kicsit kell még kibírni, lépj nagyokat, és akkor egy órán 

belül odaérünk! – mondta Dete biztató hangon.
Megtermett, barátságosnak tűnő asszony csatlakozott hozzájuk. A két régi ismerős a kicsi lányt 

kissé hátra hagyva élénk beszélgetésbe kezdett, mindent és mindenkit kibeszéltek környéken.
– És hová mész a kislánnyal? – faggatta a nagylányt a csak nemrég hozzájuk csatlakozott asszony. – 

Gondolom, ez a gyermek maradt a nővéred után.
– Igen – válaszolta Dete. – Felviszem őt Bátyóhoz, ott fog lakni vele.
– Még hogy a gyermek fenn lakjon hegyi Bátyóval? Neked teljesen elment az eszed, Dete! Hogy 

találhattál ki ilyesmit? Az öreg téged is meg a gyermeket is haza fog zavarni!
– Ilyet nem tehet, hiszen mégiscsak ő Heidi nagyapja! Tegyen hát valamit ő is az unokájáért! Eddig 

én gondoskodtam a gyermekről, de elárulom neked, Barbel, hogy most nagyon jó állásajánlatot kap-
tam, és nem fogom elszalasztani a kislány miatt. Most tegye meg a nagyapa is a kötelességét!

– Ez így rendben is lenne, ha az öreg is olyan volna, mint más emberek – bizonygatta a nagydarab 
Barbel –, de te nagyon jól tudod, hogy milyen. És ugyan biza mihez kezdene egy gyerekkel, különösen 
egy ilyen kicsivel? A gyerek nem fogja ezt kibírni! És te hová akarsz menni?

– Frankfurtba, ahol egy kitűnő hely vár rám – válaszolta Dete. – Az uraságék itt nyaraltak Ragaz-
fürdőn tavaly nyáron, én tartottam rendben a szobájukat. Már akkor magukkal akartak vinni, de nem 
mehettem el. Most újra eljöttek, megismételték az ajánlatukat, és én biza el is fogadom, elszegődök 
hozzájuk.
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– Nem szeretnék a kislány helyében lenni! – kiáltott fel szörnyülködve Barbel. – Egyetlenegy em-
ber sem tud semmit az öregről! Nem áll az szóba senkivel se, és a templomba se teszi be a lábát soha. 
Ha nagy ritkán lejön onnan, mindenki kitér az útjából, olyan ijesztő a vastag botjával. A puszta látvá-
nya is félelmetes, az a bozontos szürke szemöldöke, meg az a roppant szakálla! Úgy néz ki, mint régen 
a pogányok, vagy mint valami vad indián! Nem szívesen találkozna vele senki magányosan!

– Na és akkor mi van? – kérdezte Dete dacosan. – Akkor is ő a nagyapja, gondoskodnia kell a 
gyerekről! Nem hinném, hogy kárt tenne benne, de ha mégis, akkor övé a felelősség, nem az enyém.

– Arra azért nagyon kíváncsi vagyok – folytatta Barbel pletykára éhesen –, hogy mi nyomhatja az 
öreg lelkiismeretét, miért néz mindig olyan komoran, miért él ott fenn a hegyen, mint egy remete, 
hogy alig láthatja valaki. Mindenféléket beszélnek róla. Dete, te sok mindent hallhattál róla a testvé-
redtől is, nincs igazam?

– Igazad van, hallottam ezt - azt, de nem mondhatom el, hogy miket, mert ha a fülébe jutna az 
öregnek, bizony nagy bajba kerülnék.

Barbel már régóta nagyon kíváncsi volt, mi a helyzet a hegyi Bátyóval, miért gyűlöli az öreg any-
nyira az embertársait, miért akar egyedül élni, miért beszél róla mindig mindenki suttogva, mintha 
félnének ellentmondani neki, de a pártját sem akarja fogni senki. Barbel azt sem értette, hogy miért 
nevezi Dörfli minden lakója hegyi Bátyónak az öreget, hisz nem lehet mindenkinek a nagybátyja, de 
mivel a falu minden lakója így hívta, ő is Bátyónak nevezte hát. Barbel csak nemrég került ide, férjhez 
jött a faluba, így nem tudhatott minden eseményről, ami korábban itt történt, nem ismerhette a falu 
lakóinak az élettörténetét sem. Dete viszont itt született, és itt is élt, míg az anyja tavaly meg nem halt, 
csak azután költözött el Ragazfürdőre, és vállalt munkát a nagyszállóban, ahol szobalányként dolgo-
zott. Barbel elhatározta, hogy megpróbálja kiszedni a lányból mindazt, amire kíváncsi. Bizalmasan 
belekarolt Detébe, és így szólt:

– Szerintem tőled megtudhatom az igazságot, hogy mi az alapja a sok mendemondának. Azt hi-
szem, te ismered az egész történetet. Mondd hát el nekem, kérlek, mi baj van az öreggel? Mindig így 
elkerülték, és mindig ennyire embergyűlölő volt?

– Hogyan mondhatnám meg neked, hogy mindig ilyen volt-e, amikor én még csak huszonhat éves 
vagyok, ő meg már legalább hetven? Honnan tudhatnám én, hogy hogyan teltek az ifjú évei? Persze, 
ha biztos lehetnék abban, hogy nem pletykálod el mindenkinek, sok mindent mesélhetnék róla.

– Ugyan már, Dete, hová gondolsz? – válaszolta sértődötten Barbel. – Tudom én tartani a számat!
– Na jó, akkor elmondom, csak várj egy percet! – szólt Dete figyelmeztető hangon, és hátrafordult 

megnézni, hogy a gyermek elég messze van-e tőlük, nehogy meghallja véletlenül, amit ő mond. Csak-
hogy a kislányt sehol sem látta, valószínűleg lemaradt valahol, mert ők úgy belemerültek a beszélge-
tésbe, hogy nem vették ezt észre. Dete megállt, majd körülnézett minden irányban. Az ösvény kicsit 
kanyargós volt ugyan, de azért végig lehetett látni rajta, le egészen a faluig. Sehol senki.

– Látom, hol van! – kiáltott fel Barbel, és egy foltocskára mutatott – Odanézz! Ott kapaszkodik fel-
felé az emelkedőn a kecskepásztorral és a kecskékkel! Vajon miért viszi ma olyan későn fel a kecskéket 
ez a fiú? Mindenesetre nekünk ez most jól jön, mert vigyáz a gyerekre, és te így nyugodtan mesélhetsz 
nekem.

– Ó, ami a vigyázást illeti – jegyezte meg Dete –, a fiúnak nem lesz sok gondja vele, egyáltalán nem 
buta kislány ötéves létére. Odafigyel mindenre, ezt többször is volt alkalmam látni, és ez most nagyon 
jól fog jönni neki, mert az öregnek semmi egyebe sincs, csak a két kecskéje meg a kunyhója.

– Miért, volt ennél gazdagabb is valaha? – kérdezte Barbel.
– Ő? Meghiszem azt! – válaszolta Dete élénken. – Valamikor az övé volt a legnagyobb birtok a 

környéken. Ketten voltak testvérek, ő volt az idősebb; az öccse egy csendes, jóravaló ember. Ő semmit 
sem akart dolgozni, csak játszotta a nagy uraságot, utazgatott mindenfelé az országban, rossz társaság-
ba keveredett, valami idegenek közé, akiket senki sem ismert. Elitta és eljátszotta az egész birtokot, s 
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amikor ezt az anyja és az apja megtudta, belehaltak 
a bánatba, egyik a másik után. Az öccse, akit szintén 
koldusbotra juttatott, elment valahová haragjában, 
de hogy hová, azt nem tudja senki. Bátyónak is nyo-
ma veszett, amikor már nem maradt egyebe a rossz 
hírénél. Egy ideig senki sem tudott semmit a hollé-
téről, aztán valaki kiderítette, hogy beállt katonának 
Nápolyban; de ezután újra semmi, tizenkét vagy ti-
zenöt éven át semmit sem lehetett hallani róla. Aztán 
ismét megjelent, magával hozott egy fiatal gyereket 
is, akit megpróbált a rokonoknál elhelyezni. Persze 




